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El la Festparolado de Prof. D-ro Ivo LAPENNA 

La tutan 19-an jarcenton markas 
klopodoj antaŭenigi internacian kom- 
preniĝon kaj evoluigi la ideon de 
paco. La pacmovado ne estas io nova. 
Jam en 1806 estis fondita 'la Brita 
Pac-bocieto, kelkajn jarojn poste la 
Usona kaj aliaj. Okazis ankaŭ inter- 
naciaj kontaktoj, kiuj rezultigis 
internaciajn kongresojn. La unua es- 
tis orgenizita en la apuda Bruselo, 
la dua en Parizo, en tumulta jaro 
1848. 

Kiam fine de tiu jarcento, sub la 
premo de tiu vasta pacmovado kaj sub 
la influo de «socialismaj ideoj de 
diversaj nuancoj, oni decidis kunvo- 
ki packonferencon, kiu lando povis 
esti pli konvena por tiu celo ol la 
lando de Hugo GROTIUS? Efektive, la 
Unua Pac-Konferenco en 1889 kaj la 
Dua en 1907, dum kiuj politikistoj, 
diplomatoj, juristoj, klopodis trovi 
rimedojn por paca solvado de inter- 
ŝtataj malkonsentoj, kaj humanigi la 
militon, okazis en tiu ĉi sama inte- 
resa Hago, en kiu ni nun kongresas. 
Kiam post la Unua Mondmilito estis 
kreita vera Internacia Kortumo, kies 
tasko estas decidado senpartiece, 

per apliko de juro kaj el vidpunkto 
monda, pri la malkonsentoj kaj kon- 
fliktantaj pretendoj de la ŝtatoj, 
denove HAGO montriĝis kiel la plej 
taŭga loko por ĝia sidejo. Ie Dua 
Mondmilito nenion ŝanĝis tiurilate, 
kaj la Internacia Kortumo plue tro=- 
vigas en tiu pona palaco, kiu por- 
tas la plej elan nomon, tiun de 
Paco. Ĉie en la mondo staras po-iome 
palacoj kaj kasteloj, kiuj ofte im- 
presas pro la eleganteco de siaj 
formoj aŭ pro la antikvaĵoj kaj ar- 
taĵoj, kiujn ili entenas, aŭ pro ĉio 
ĉi, sed ekzistas nur wunu palaco kun 
la nomo PACO en kiu forĝiĝas la paco 
kaj kiu simbolas la aspirojn de mi- 
lionaj amasoj: ĝi estas la Pacpalaco 
en Hago. (granda aplaŭdo) 

La feliĉa hazardo volis ke, ĝuste 
en tiu ĉi urbo, historie kaj aktuale 
tiel intime ligita al porpaca laboro 
en kies koro troviĝas unu el la ĉe- 
faj instrumentoj de la monda paco, 
U.E.A. lanĉas, dum tiu ĉi Universala 
Kongreso novan agadon por doni sian 
apogon al la Jaro de Internacia Kun~ 
laborado. di 

En Januaro de 1963, la Ĝenerala
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Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj decidis 
ke la plej bona maniero celebri la 
20-jaran datrevenon de la fondiĝo de 
Unuiĝintaj Nacioj, estas per intens- 
igo hej, vastigo dela Internacia kun- 
laborado en la intereso de ĉiuj, per 
komunaj agadoj entreprenotaj. 

La Estraro de U.E.A. akceptis la 
inviton de la Sekretariato de Unuiĝ- 
intaj Nacioj partopreni en tiu cele- 
brado, kaj tutcerte la tuta Esperan- 
to-movado donos ne formalan, sed re- 
alan kontribuon al tiu agado de Unu- 
iĝintaj Nacioj, kiu celas mildigi 
streĉitecojn, progresigi interkom- 
preniĝon kaj tiel helpi al forigo de 
la kaŭzoj, kiuj minacas la pacon. Ni 
donas tiun apogon el nia tuta koro, 
ĉer ni ne opinias ke kiu ajn grava 
ideo ~ malpli ol ĉiuj la plej granda 
la plej signifa kaj la plej esenca 
por la nuntempo kaj la estonteco de 
la mondo ~ estas monopolo de kiu ajn 
ŝtato aŭ de kiu ajn politika koncep- 
to, sed apartenas al la tuta homaro! 
Ni ne konsentas, ke kiu ajn reĝimo, 
ŝtato aŭ grupo de statoj rajtus „kon- 
sideri tiajn ideojn - tute egale ĉu 
sincere aŭ ne ~ kiel sian ekskluzi- 
van proprieton (aplaŭdo), sed same 
tiel ni malaprobas a starpunkton 
laŭ kiu ni devus ignori ilin, silen- 
ti pri ili aŭ eĉ rezigni pri ili nur 
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tial ĉar ili estas uzataj aŭ misuza- 
taj de tiu aŭ alia ŝtataparato de 
propagando. Efektive per tia star- 
punkto oni nur helpas al tiaspecaj 
danĝeraj monopoligaj tendencoj kaj 
superflue kompromitas sin mem kaj 
siajn proprajn brilajn tradiciojn de 
libereco, demokrateco kaj paco are 
ta aplaŭdo). 

Estu kiel ajn, mi bone scias, ke 
la ideo de la Internacia Lingvo, ek 
de kiam ĝi ekĝermis en la menso de 
nia junulo el Bjalistok tra ĉiuj re- 
aligoj ĝis la hodiaŭa tago, estis 
kaj estas firme ligita al la penso 
pri interkompreniĝo, ne nur buŝa sed 
ankaŭ kora, al toleremo rilate la 
religiajn sentojn, opiniojn kaj viv~- 
manierojn de aliaj,al amikaj rilatoj 
inter la rasoj kaj nacioj, al monda 
paco. Kompreneble ni ne estas naivaj 
kaj ni ne pensas, ke la homoj, kiel 
am ZAMENHOP foje diris, farigos an- 

ĝeloj se ili ellernos Esperanton sed 
ni ja opinias, ke en la manoj de bon- 
intencaj homoj, sincere dezirantaj 
interpopolan interkompreniĝon, ĝi 
estas potenca rimedo de progreso kaj 
paco. Tiu idealo inspiris kaj plue 
inspiros nian tutan agadon. Ni labo- 
ris, laboras kaj plue laboros por la 
Internacia Lingvo kaj tio per si mem 
implicas laboron porpacan (aplaŭdo). 
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Hodiaŭ, ni aŭdis preskaŭ en ĉiu 
parolado, ek de tiu de la oficiala 
reprezentanto de la Nederlanda Re- 
gistaro, tra tiuj de multaj reprezen- 
tantoj de niaj land~organizaĵoj ĝis 
miaj propraj vortoj, plurfoje la es- 
primon "paco". Sed ni estu en tiu ĉi 
momento tute klaraj. Ekzistas paco 
kaj "paco", ekzistas diversaj specoj 
de paco. Ankaŭ arestitoj kaj kondam~- 
nitoj en karcero estas tenataj en 
paco. Ni ne estas por tia paco! (ton~- 
dra aplaŭdo). Ni estas por paco en 
libereco, en kiu la fundamentaj ho- 
maj rajtoj estas respektataj, ĉar 
nur tia paco estas konforma alla ho- 
ma digno kaj garantias personan bon- 
farton, materian prosperon kaj inte~- 
lektan progreson roris aplaŭdo). 

Kun tiaj pensoj ni aliĝas al la 

Jaro de Internacia Kunlaborado kaj 
donos nian plenan apogon al Unuiĝin- 
taj Nacioj, por ke ĝi povu doni kiel 
eble plej bonajn rezultojn. Samtempe 
plene konsciaj ke la lingva divers- 

eco prezentas la fundamentan obsta- 
klon al vastigo k. profundigode in- 
ternacia kunlaborado, ni atentigos 
la Sekretariaton de Unuiĝintaj Nacioj 
kaj ĉiuj ŝtato-membrojn pri la solvo 
kiun prezentas la Internacia Lingvo 
La propono jam estas presita en plu=- 
raj lingvoj, kaj en aliaj ĝi nun es~ 
tas preparata. Necesas ke ciuj niaj 

organizaĵoj kaj ĉiu unuopulo streĉu 
ĝis maksimumo siajn fortojn por dis- 
vastigi la ideon de Internacia Kun~- 
laborado, sed samtempe ankaŭ por 
atentigi, ke la baza antaŭkondiĉo 
por la atingo de tiu celo estas la 
ĝeneraligo de la uzo de la Interna- 
cia Lingvo. Ni devos kolekti multajn 
subskribojn: milojn kaj dekmilojn, 
ĉar tio estos la bazo de nia agado. 
Tamen, ni ne limigos nin nur al tio. 

Speciala memorando estos sendita al 

Unuiĝintaj Nacioj, apartaj dokumen - 
toj estos eldonitaj de la Centro de 

Esploro kaj Dokumentado, intensa in- 
formado havos la taskon diskonigi ls 
rolon de la Internacia Lingvo por la 
Internacia Interkompreniĝo. Multe da 

laboro atendas ĉiujnniajn organiza- 
ĵojn,ĉiujn unuopulojn esperantistajn 

  

Ne atendante la oficialan inaŭgu- 
ron, jam vendrede la kongresanoj al- 
venis al Hago. En la Dokumentejo oni 
povis ricevi siajn dokumentojn...kaj 
ĉiuj renkontiĝis sabaton vespere je 
la sama loko dum la INTERKONA VESPE- 
RO kiu daŭris ĝis noktomezo! 

La inaŭguro de la 499 U.K. okazis 
nur dimanĉon posttagmeze en Kurhaus. 
Antaŭe, la ongresanoj estis ioto- 
grafitaj sur teraso apud la maro. 

Salutis la kongreson Mag. SCHÜL- 
VINCK, reprezentanto de la Ministe- 
rio pri Instruado kaj Mag. KLAASESZ, 
provincestro de Sud-Holando; ĉeestis 
ankaŭ i.a. la ĉefceremoniestro de la 
Reĝa Kortumo, Ekscelenco PAHUD DE 
MORTANGES. La ĉeestantoj aŭdis la 
salutparoloj de diversaj registaroj, 
(bedaŭrinde Francujo ne havis tian 
salutanton!) kaj de la naciaj aso- 
cioj (i.a. D-ro ALBAULT por nia lan~ 
do, kaj S-ro Stepan TITOV, patro de 
la famkonata kosmonaŭto, por Sovet- 
unio). 

Dume okazis du muzikaj punktoj 
kaj saluto de la Infanoj partopre- 
nantaj en la infana kongreseto (El 
FRANCUJO estis 14 infanoj). 

Fine okazis la festparolado de 
D-ro LAPENNA, ĝenerala Sekretario 
de U.E.A. Vi legu komence de tiu nu~ 
mero parton de tiu festparolado, kiu 
estis ofte interrompita per sponta- 
nea kaj longa aplaŭdo. 

La UNUA ĜENERALA KUNVENO DE U.E.A 
okazis lundon. Le unua parto, sub 
prezido de S-ro WENSING,konsistis el 
salutoj de reprezentantoj de organi- 
zaĵoj aliĝintaj aŭ kunlaborentaj kun 
U.E.A. 

La dua parto, sub prezido de S-ro 
BECKERS (prez. de TEJO) aŭdis rapor- 
ton de D-ro MINNAJA pri la rezultoj 
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"Junulara Jaro"(1963). TEJO 
konsistas el 19 landaj sekcioj kun 
preskaŭ 10.000 membroj. La kulminoj 
de tiu jaro estis la apero de la ju- 
nulara revuo KONTAKTO, kaj la impona 
kongreso en VRACA (Bulgario) kun pli 
ol 550 partoprenintoj. 

de la 

okazis vendredon; 
la tagordo konsistis el diskuto de 
la Estrara raporto kaj raportoj de 
la Fakaj Asocioj. Le Estrara raporto 
evidentigis la progreson de U. E. A. 
kiu speguliĝis en la kresko de la 
membronombro ĝis nova rekordo, la 
materiala fortigo de la Asocio, pli 
granda oficistaro, ktp... Poste la 
reprezentantoj. de la Fakaj Asocioj 
prezentis koncizajn raportojn pri la 
dum-kongresaj laboroj. 

la DUA KUNVENO 

Inter tiuj du kunvenoj okazis la 
laboroj de la UNUA SEKCIO LABORAspri 
"Eduka Valoro de Instruado de Espe- 
ranto en Lernejoj". 

La raporto de S-ro MARKARIAN, le- 
gita de S-ro TONKIN, estis bazita 
sur enketo farita de CED en Londono, 
kaj ĝi aperos en angla lingvo kaj 
Esperanto kiel dokumento de C.E.D. 

Post la diskuto (en kiu partopren- 
is i.a. S-ro JULLIEN -Aix-en-Proven- 
ce la sekcio akceptis tiun decidon; 

"Lla Unua Sekcio aprobas kun danko 
“la raporton de la C.E.D. pri la 
"eduka valoro de la instruado de 
"la Internacia Lingvo en la ler- 
“nejoj, ellaborita de S-ro Mar-—- 
"karian,sugestas vastan diskoni- 
"gon de la raporto, petas CED kon 
“sideri la rimarkojn faritajn en 
"la diskuto kaj instigi al pliaj 
“eksperimentoj precipe rilate la 
"lernadon de Esperanto kaj la 
"fremdaj naciaj lingvoj en la 
"lernejoj". 

9 

Lea LABORA SEKCIO II - pritraktis 
la temon "Aplikado de modernaj meto- 
doj en la informado pri Esperanto", 
sub prezido de S-ro WENSING. Ŝ 

Anstataŭante S-ron Ziegler (mal- 
sana), D-ro LAPENNA substrekis ke 

la Zisnunaj metodoj estis nesufiĉaj. 
Li petis, ke oni uzu pli larĝe la 
Principaron de FROSTAVALLEN, kaj ke 
la landaj asocioj starigu apartajn 
informajn fakojn. Post diskuto, oni 
decidis traduki en esperanton la 
nuntempe uzatan germanan broŝuron, 
kies titolo estos “La moderna homo 
kaj Esperanto". La landaj asocioj 
traduku ĝin en naciajn lingvojn kaj 
adaptu ĝin al naciaj bezonoj. 

I.S.U. ~- La inaŭguran kunvenon o- 
====c=ec=e= kazis jam dimanĉon 

vespere. Prof. BERG, nunjara rekto- 
ro deklaris ke pli urĝa ol antaŭe 
estas la demando pri pli bonaj rime- 
doj de internacia komunikado. 

Prof. Boja POPOVIC faris la unuan 
prelegon pri "Vivo de Homo sur aliaj 
planedoj", pritraktante la proble- 
mojn, kiujn frontos la unuaj kosmo- 
naŭtoj, kiuj eventuale veturos al la 
aliaj planedoj. 

Prof. J.REGULO-PEREZ prelegis pri 
la "Hispana kontraŭ la prakanariaj 
lingvoj", antaŭ 250 personoj.Li ana- 
lizis la cirkonstancojn, kiuj kondu- 
kis al la malapero de tiuj lingvoj, 
ĝis ilia serioza restudado de la an- 
glo GLAS kaj la franco BORY DE SAINT 
VINCENT (XVIII j.c.) 

Prof. WARINGHIEN prezentis al 250 
personoj la evoluon de la Esperanta 
vorttrezoro, de la donitaĵoj de la 
problemo en la prapara stedio ĝis la 
florado de la nuntempa literaturo. 

Prof. KAWAMURA informis pri la ja 
panaj manĝaĵoj laŭ la suteokanta vid 
punkto kaj klarigis kial la japanoj 
manĝas multe da rizaĵoj, sojprepara- 
ĵoj kaj fiŝoj, sed malmulte de aliaj 
animalaj mangaĵoj. 

Prof. LAPENNA prelegis pri la Ho- 
maj rajtoj en la Universala kaj Eŭ- 
ropa Konvencioj", antaŭ 450 personoj 
La preleginto skizis la evoluon de 
la koncepto pri komunaj rajtoj de la 
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homo. 
D-ro Inĝ. PANCER parolis pri la 

temo "donante al la homo pli da fru- 
ktojn, ni plibonigos ĝian vivon" Oni 
eksciis ke estus necese ke ĉiu homo 
formanĝu jare po l00 kg da fruktoj. 

3-ro John WELLS parolis pri Kon- 
fliktaj postuloj por la fonetiko de 
la Internacia Lingvo. Partoprenis 
250 personoj. 

Prof. PEEVSKI prelegis pri "Uti- 
ligo de la artefaritaj satelitoj, 
por pacaj celoj". La epoko de flugoj 
en la kosmo malkovris novan eraon en 
la evoluo de la Scienco, sed bedaŭ- 
rinde la satelitoj estas plu utilig- 
ataj por militaj celoj anstataŭ kon- 
tribui por la prospero de la homaro. 

-~O-=~ 

la BELARTAJ KONKURSOJ altiris pli 
ol 200 personojn en salono Zamenhof, 
kie Prof. Waringhien legis la nomojn 
de la premiitoj. Inter ili, Sinjoro 
Alvaro de Orriols (Bayonne) ricevis 
la 3-an premion por "La Ondoj" en la 
branĉo "originala poezio". 

La aŭtoro de la Jaro (arĝenta 
sprono de KOKO) estas la poeto B. 
RAGNARSSON (Islando) por "ŝtupoj sen 
nomo" kaj "Sub stelo rigida". 

-~-DO -~ 

8 konkursantoj prezentiĝis al la 
ORATORA KONKURSO. Parolante pri la 
temo “ĉu la latina kaj greka ling- 
Voj necesas en la lernejoj kaj Uni 
SV ko nia amiko Francisko- 
SIMONNET (Vincennes) gajnis la 3-an 
premion. 

~O = 

OFICIALA AKCEPTO ~ Gi okazis en la 
“Ridderzaal" aŭ 

Parlamentejo, kiun oni uzas por la 
krona parolado de la Reĝino. Inter 
la lokaj eminentuloj, oni rimarkis 
la vicurbestron de Hago, S-ron van 

REED. La kongresanoj pasigis tien 
proksimume du horojn. 

OFICIALA BANKEDO sekvis, kiu oka- 
zis en Direntuin. Ila salutvortoj, 
kaj aplaŭdoj trovis lokojn inter la 
manĝoj; poste okazis la OPICIALA BALO 
en plenplenu salono. Ia tre bruema 
orkestro dancigis la dancemulojn ĝis 
frue noktmatene, sed ne malhelpis la 
babiladojn de la nedancantoj! 

PIROTEKNIKAĴO ĉe la strando en 
Scheveningen, honore al la kongreso 
daŭris I/2 horon, merkrede vespere. 
Je la fino ekbrulis «kvinpinta verda 
stelo kaj inaiko pri Esperanto Kon- 
greso. 

TEATRO ~~ I.A.T.prezentis ko- 
medieton "La amo de 

Dom Perlimplino" de F. Garcia Lorca, 
en la traduko de A. de Orriols, kun- 
laboranto de la aŭtoro) kaj unuaktan 
farson de Ĉeĥov "Rdziĝpropono". 

Dum libervolaj prezentadoj, oni 
aplaŭdis aliajn pecojn: "La morto de 
lia Ekscelenco" kaj "Sen Eliro", "Ha- 
nibalo", "La leciono". 

En la granda salono M"DIERENTUIN" 
okazis vendrede vespere distra ves- 
pero kun bunta programo: akrobataĵoj 
jonglaĵoj, kansonoj, muzikaj punktoj 
Por esperentistoj plej altiraj estis 
la punktoj, kiujn efektivigis FIEGO. 
Konferencisto estis S-ro R. BERNARD, 
ĉiam sprita. 

FILMOJ ~ En la salono Canuto (ki- 
nejo) oni prezentis div- 

ersajn filmojn, pri la 449 U.K. (Ver- 
sovio), ZOO, GLAS, (nederlandaj fil- 
moj senvortaj), Rumana folkloro. 

Krome la scivoleme atendita espe- 
ranto-filmo ANGOROJ estis prezentita 
kelkfoje kun sukceso. 

JUNULARA VESPERO altiris . pli ol 
szsmmm=zmzmmmzsmzm=m=m 300 gejunulojn, 

por danci, ŝerci, amuzi sin ĝis frue 
matene...... 
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Antaŭ la sukceso de la NEDERLANDA 
MATINEO, kiu skize prezentis Neder- 
landon per popolaj dancoj kaj kantoj 
oni organizis duan prezentadon. 

INFANA KONGRESETO: 70 infanoj - 
moucaepeoe erxeenanovizor muz monon ter ili es- 

ris 14 el nia lando) partoprenis ĝin 
Dum la semajno, ili ludis kaj ankaŭ 
laboris por prepari distrajn aran- 
ĝojn kaj la ekspozicion, kiun ili 

montris al la plenkreskuloj, kiuj 
vizitis ilin, merkredon posttagmeze. 

Krome, vendredon p.t.m. ili prezentis 
distran programon: foron, okteton 
tri teatraĵetojn, recitaĵojn. 

I.L.E.I. - Sub prezido de F-ino 

J. Dedieu (Francujo), 
kaj en ĉeesto de 8 komitatanoj, la 
kunveno decidis kolekti kaj meti je 
la dispono de la membroj taŭgan ma~ 
terialon por lernejaj grupoj, kaj 
poste novredakti sian konstitucion. 

Krome okazis publikaj kunvenoj, 
kiujn partoprenis 70 profesiaj ins- 
truistoj por aŭskulti kaj diskuti 
prelegojn de S-ro VERBRUGGEN (neceso 
de instruado de Esp?), S-ro KORTE 
(diversaj metodoj de instruado), Do- 
cento KAMISKO (lernmetodoj en sovet- 
unio), 3-ro KROPR cp, eblecoj por 
Esperanto en Nederlando). 

I.S.A.E. - okazigis sian jarkunve 
non, kiun partoprenis 

32 personoj. Estis decidite ke la 

revuo aperos regule, kaj oni propo- 
nis subteni la eldonon de la Dudden=- 
bildvortaro. Krome okazis publika 

kunveno pri la temo "Penetrado en la 

fakajn rondojn neesperantistajn". 

I.A.J.E. - D-ro ROLI estas komi- 
E=sssmem siite verke juran vor- 

taron. Sub prezido de D-ro IAPENNA 
okazis kunveno, de 32 juristoj, e kiuj 

diskutis raportojn pri la "Koncepto 
de proprieto kaj la ĉefaj limigoj en 
diversaj landoj". 

P.E.J.A. = Dum la jarkunveno kiun 
partoprenis 25 ĵurnal- 

istoj, oni akceptis diversajn deci- 
dojn por plibonigo de la Teĵa-laboro 

S.T.E.Lo. ~ La sekretario (Simon~ 
net-Parizo informis 

pri la celo kaj stato de la Asocio. 
16 rondoj jam aniĝis. Studenta sema- 
jno okazos ĉe lago Balaton de la 28- 
VII ŝis la I1/8/65. Ia jarkunveno ĵus 
okazinta en Pollando akceptis rezo- 
lucion pri Afriko kaj regularojn pri 

la landaj reprezentantoj kaj sekcioj 
Oni alvokis ke studentoj fariĝu fak- 

=m === m= 

delegitoj de U. E. A. pri studentaj 
aferoj. 

VETERANA KLUBO konsistas el 666 
PT A o go anoj, inter 41 i 

40 personoj ĉeestis la kunvenon 
de la MARTINUS INSTITUTO. 

kunvenon dum kiu 3-ro HOLMES prezen- 
tis psikajn fenomenojn,- (inkluzive 
spiritkuracado). 

S-ro H. BING perolis pri la In - 
ternacia rolo de la pacmovado dum la 
kunveno de la INTERNACIO DE MILITRE- 
ZISTANTOJ. 

1I.K.U.E. ~- 60 delegitoj partopre- 
nis la kunvenon dum 

kiu oni raportis pri la Internacia 
Kongreso de IKUE en Valencia (Hisp.) 

K.E.L.I. ~ okazigis kunvenon por 
aŭdi. raporton pri la 

kongreso en Luteren, kiun partopre- 
nis 130 lepo La temo de la kon- 
greso estis "La Paco de Dio kaj la 
surtera paco". 9S-ro CARLEN pritrak- 
tis la temon "Kio estas ekumeno". 

DISERVOJ ~ La katolika diservo o- 
kazis dimanĉon en la 

kapelo Huize Maris Stella; ĝin cele- 
bris pastro KOBOR. Prof. THALMAIER 
predikis pri la universaleco de ekle 
zio. 450 personoj (20 landoj)ĉeestis 
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La kristana diservo okazis ankaŭ 
dimanĉon matene en la preĝejo Nieuwe 
Badkapel. Pastoro G. BRINJMANN, el 

Germanujo gvidis la diservon, k.pre- 

dikis. Horkentis 1 a "Scheveninga 
fiŝkaptista virina horo, en lokaj 
kostumoj. 

EKSKURSOJ: La triono de la kon- 
s====s=zc=e== gresantoj ekskursis - 

dum la aliaj restis en HAGO aŭ faris 
vizitojn al vidindaĵoj en la urbo aŭ 
ĉirkaŭaĵo. 

265 personoj ekskursis al WALCHE- 

REN, 200 al la Delto-Laboroj, pli ol 

250 al AMSTERDAM, kaj nur 40 veturis 

al la Ferm-digo (kiu fakte estis tre 
vizitita sntaŭ dek jaroj dum la 39-a 

U.K. en Haarlem. 

Dum la Kongreso fondiĝis INTERNA- 
CIA ASOCIO de ESFERANTISTAJ ELDONIS- 

TOJ (I.A.E.E.). Prezidanto: J. REGU- 
LO-PEREZ; Sekretario-kasisto: RIBOT; 

La asocio akceptas tiujn kiuj re— 
gule eldonas, b) iam eldonis, c) in- 
teresiĝas pri eldonaĵoj. 

Multaj aliaj sekcioj aŭ asocioj 
kunvenis dum tiu kongreso. La inte- 

resstoj legu la raportojn en la re- 

vuoj de tiuj fakaj asocioj. 

Kaj, tagon post tago, oni alvenis 

al la FERMA KUNSIDO DE IA 49° U.K. 
kiu okazis sabaton la 8/8 matene en 
"Kurhaus". 

S=ro HOLMEZ eldiris la dankajn 

vortojn al ĉiuj, kiuj helpis en tiu 
ĉi kongreso. 

fFrof. WARINGHIEN kaj D-ro Carlo 
MINNAJA proklamis respektive la re- 

zultojn de la Belertaj Konkursoj kaj 
Oratora Konkurso. 

D-ro LAPENNA raportis pri la la- 

boroj de la du sekcioj kaj de la ko- 
mitato. 

Tiu ĉi elektis la novan estraron 
por la venonta trijara periodo. Per 

preskaŭ unuanima decido, ĝi petis 
D-ron LAPENNA (kiu fine akceptis) 
esti Prezidanto de U.E.A. 
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estas: S-ro 

unu el la 
La aliaj estraranoj 

WENSING, vic-prezidanto, 
direktoroj de Philips; S-ro CARLEN, 

(Svedujo), 2-a vic-prezidanto, pre- 
zidanto de K.E.L.I. kiu okupiĝos pri 
modernaj metodoj en nia informado; 

S-ro BECKER, ĝenerala sekretario, 
prezidanto de TEJO; D-ro ALBAULT, 

estrarano ri kulturaj aferoj kaj 
redaktoro -A Monda Kulturo, 3-ro 
JAUMOTTE, estrarano pri la londaj 
kaj fakaj asocioj; S-ro TOCZYNSKI, 

kiu zorgos pri la lerneja branĉo; 

S-ro WOESSINK, estrarano pri finan- 

coj; S-ro H. TONKIN. 

KONGRESA REZOLUCIO 

Jen la teksto de la kongresa re- 

zolucio, kiun la kongresanoj unuani- 

me kun aplaŭdo akceptis: 
"DONANTE plenan apogon al la klopo- 

doj de Unuiĝintaj Nacioj progresigi 
la kunlaboradon inter la popoloj kun 

la celo dispeli internaciajn tensi- 
ojn kaj firmigi la mondan pacon, sed 
profunde konvinkitaj, ke la lingvo- 

diverseco prezentas wunu el la plej 
gravaj obstakloj al plua interesigo 

kaj vastigo de internacia kooperado 

sur ĉiuj niveloj; prenante en konsi- 
deron la Rezolucion de la,„l0-a de 
decembro 1954 per kiu la Generala 
Konferenco de UNESKO rekonis "la re~ 

zultojn atingitajn per Esperanto sur 

la kampo de internaciaj intelektaj 

interŝanĝoj kaj por la proksimigo de 
la popoloj de la lllondo, 
"la 49-a U.K. de Esperanto, okazinta 
en HAGO de la 1-8 de aŭgusto 1564, 
kiun pertoprenis pli ol 2500 repre- 

zentantoj el 43 landoj el ciuj kon- 
tinentoj, proponas ke (Unuiĝintaj- 
Nacioj. solvu la lingvan problemon 

per efektiva kaj efika helpo al dis- 

vastigo de la neŭtrala Internacia 
Lingvo Esperanto, rekomendante ankaŭ 
al la ŝtatoj-membroj progresigi ĝian 
instruadon kaj stimli ĝian uzon en 
la internaciaj rilatoj de la popoloj 
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ASP PIB 5 DU 

Au cours du cycle 1963-1964,trois 
importentes manifestations ont été 
organisées par l' Union Française 
pour l'Espéranto: 

1°- La 3-ème SEMAINE CULTURELLE, 
donnée sous le patronage du Minis— 
tère de l'Education Nationale, au 
Chôteau de Grésillon, du 31 mars au 
7 avril. 

29- Le CONGRES NATIONAL du 16 au 
18 mai, à la Foire de Paris, patron- 
né par MM. FOUCHET et MALRAUX, evec 
la présentetion du grand film en 
esperanto "ANGOROJ" de J.L.MAHE. 

39-~= Le STAGE CULTUREL, au Chôteeu 
de Gresillon du 30 aoŭt au 13 sep- 
tembre, dirigé par M. Robert MARTIN, 
professeur agrégé, de Rennes. 

5i l1' on ajoute à ces trois mani- 
festations la parution régulière de 
“Frence Esperentisto" et du "Bulle- 
tin trimestriel en français", le 
Service de Presse et de Radio, les 
nombreux cours dans les Ecoles, si 
l'on considère aussi le fonctionne- 
ment régulier du Secréteriat perma- 
nent, 34 rue de Chabrol à Paris, on 
peut dire que U. F. E. fait du bon 
travail. Mais, pour arriver à ce ré- 
sultet, non seulement nous avons be- 
soin du dévouement de nos membres, 
mais aussi de ce que nous appelerons 
nous, espérantistes, le "nerf de la 
Faix", l'argent! 

Le premier devoir de tout bon es- 
pérantistes est de cotiser au moins 
comme "titulsire" (20 F.) à notre 
Association et le devoir de tout 
Frofesseur est de faire cotiser ses 
élèves comme, "étudiant" (2 8.) ou 
adhérent" (5 ?.). 

Après avoir acquitté sa cotisa- 
tion, le bon espérantiste commandera 
à la rue de Chsbrol tous les livres 
dont il aura besoin, au' ils soient 
édités par U. F. E. ou per des ĉdi- 

PRON SB, 1XDB. Ny] 

teurs francais ou ĉtrangers. 
N'oublions pas que pour maintenir 

un siège social à Peris, avec secré- 
tariet et téléphone, il faut tous 
les mois un minimum de 1.065 F. Nous 
pensons que les espérantistes serai- 
ent navrés de nous voir abandonner, 
faute de ressources, notre siège na- 
tional à Paris. Aussi, ils redouble- 
ront d'efforts pour nous adresser le 
plus grand nombre possible de coti- 
setions, de dons et de commandes. 

Mais pour parer au danger immédiat 
nous ouvrons, pour l' année scolaire 
1964/1965, un fonds spécial intitulé 
"MAINTIEN SIEGE SOCIAL A PARIS'".Nous 
demendons à tous les espérentistes,à 
tous les élèves,à tous les sympethi- 
sents de verser à ce fonds spécial 
suivant leurs moyens. Adresser les 
fonds à Union Française pour l'Espé- 
ranto CCP. PARIS 855.35, en mention- 
nant sur le talon réservé à la cor- 
respondance "fonds spécial "Maintien 
Siège Social à Paris". 

Je vire ce jour à ce fonds spécial 
le somme de 100 F. et une petite 
élève de 8 ans, de Perpignan, fille 
d'un ouvrier maçon, me prie d' envo- 
yer sa modeste obole: 1 F. 

Entre 1F et 100F, il doit y avoir 
la place pour que tous les esperan- 
tistes aident au maintien du siège à 
Paris. Nous accepterons d'ailleurs, 
avec grand plaisir, les fonds supé- 
rieurs à 100F.(Nos adhérents peuvent 
être les heureux bénéficiaires de la 
loterie ou du tiercé!). La liste des 
donateurs paraîtra régulièrement 
dans notre revue. 

Ce fonds spécial devrait nous per- 
mettre de payer les frais fixes du 
siège à Faris et de disposer pour la 
propagande des cotisetions et des 
subventions. 
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Nous nous excusons de cet appel, 

mais les «augmentations successives 
de loyer mettraient, si nous n' y 
prenions garde, l'existence de notre 
siège social en péril. 

Je me permets de compter sur vo— 
tre "samideaneco". C'est d'ailleurs 
dans les moments difficiles que l'on 
retrouve ses vrais amis. 

MERCI! 
René LIECH = WALTER 

XXXXXXKXXXKXXKXXKXXXKXKXKXXKXXKEXEXXXX 

CONNAISSANCE DU MONDE PAR LMESPERANTO 
(es ue mt ee on a QU a UN Qu te Ga Qt di Ont ce GA M OR D QD UNE ME QE EE AS A ME ON 0 000 nn em on 

Le Mercredi 7 octobre 1964 sera 
donnée à la CHAMBRE DES METIERS de 
Perpignan, une conférence sur l' Es-— 
péranto, en prélude à l'ouverture 
des cours au Lycée Arago, à l' Ecole 
Racine, et au Cours experimental qui 
réunira 40 élèves choisies par les 
Directrices des écoles primaires de 
Perpignan. 

XOXOX OX OX OX OX OX OXOXOXOXOXOKOXOKXOKXOXO 
S-ro Hubert FEREZ sciigas siajn ge 
amikojn pri sia nova adreso: 
"Villa Les Merguerites", 7 avenue de 
Reims en NICE (APN. 
(antaŭe en Strasburgo). 

  

)e la 8-a ĝis la 15-a de aŭgusto 
okazis en Amsterdamo la 20-a Inter- 
nacia Kongreso de T.E.J.O. Al ĉi tiu 
jubilea kongreso partoprenis 170 ge- 
junuloj el 25 landoj.Post la oficia- 
la inaŭguro, kiun ĉeestis la Rektoro 
de la Amsterdama Universitato kaj 
ankaŭ reprezentantoj de naciaj kaj 
internaciaj junularaj orgenizaĵoj, 
briligis la vesperon la Internacia 
Arta Teatro, ludante, verkojn de Io- 
nesco, Pirandello, Cehov kaj kiatko- 
viĉ. Cetere la tuta programo estis 

tre interesa: vizito de la Rembrandt 
Muzeo, de Amsterdamo vespere, laŭ la 
kanaloj, de Hilversumo kaj tiea ra- 
diostacio, prelego en Anne ~ Frank- 
Domo de S-ro de Bruine, pri la temo; 
"milito ĉu solvilo de internaciaj 
problemoj?" ~ oratora konkurso en 
kiu nia amiko PF. SIMONNET gajnis la 
unuan premion ~ studenta esperanto- 
kabaredo el Zagreb ~- vizito de la 
bierfarejo Amstel ~- renkonto kun la 
amsterdama junularo kun muzika pro- 
gramo ~ orgenkoncerto en la preĝejo 
de Broek - prezentado de esperantaj 
filmoj ~ diskutado pri Afriko kun 
partopreno de samideanoj el kali kaj 
Togo ~ komuna vespera festo kun pied 
pilka ludo kaj frislandaj kaj inter 
naciaj dancoj - vizito de la antikva 
kastelo de kiuiden. 

Kaj sabate okazis la solena fermo 
La venonta kongreso okazos en KYOTO. 

La plej gravaj rezultoj el la 
diskutoj estas: 1?-ELEKTO de la nova 
estraro: Prezid.53-ro OSIBOV-jugosla- 
vujo; vic-prez.:S-roj SIMEONOV ka j 
TONKIN; ĝen. Sekr.; 3-ro C. MINNAJA; 
kasisto: S-ro LINS; komitatanoj:5roj 
PIETRZAK, UMEDA, ZLATNAR. 

29-Oni decidis helpi al U.E.A dum 
la Jaro de Internacia Kunlaborado. 

39- Oni instalis komisionojn por: 
-konteaktoj kun ne-esperantistaj ju- 
nularaj organizaĵoj, 
-esploro de la lingva problemo en 
Afriko 
—voluigo de la internaciaj kontak- 
toj inter la lernejoj en kiuj espe- 
ranto estas instruata. 

Laŭ instigo de F. SIMONNET, o ni 
decidis restarigi la faleman Junul- 
aran Esperentistan Francan Organizon 
Tre esperigantaj diskutoj okazis in- 
ter la francaj kongresanoj kaj bal- 
daŭ la franca junularo estos eble 
tiel vigla kiel en aliaj landoj. 

=—=o() == 

En ZAKOPANE de la 26/12/64 ŝis la 38 
de Januaro 1965 okazos vintra ferio- 
semajno. Kotizo: 400 steloj - Vizito 
de Varsovio, Krakovo, ekskursoj. Via 
amiko SIWONNET C.O.P. PARIS 184.371, 
donos al vi laŭ peto la ceterajn in- 
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formojn. 

GERMANA ESPERANTO JUNULARO invitas 
alla 8-a INTERNACIA SEMINARIO DE 
G.E.J. (27/12-3/1-1965) kiu okazos 
en NURNBERG (retu informojn kaj ali- 
ĝilojn ĉe GERMANA ESFERANTO JUNULARO 
Eksterlanda Fako, Germarkenstr. 146, 
5 KOIN-DELLBRUCK (Germanujo). La ko- 
tizo estas 65 GU. 

annmmmunmnnnmmunmnunmnmnunnmnnmnunnmaonm 

Germana kolektanto de francaj 
poŝtmarkoj deziras interŝanĝi 
kun franca samideano kiu ger- 
manajn poŝtmarkojn kolektas. 

R. BRINKMANN, Hillesheimstrasse, 6-a 
5-KOLN-NIBHL - (Germanujo) 

    

Hélène, Janette et Jean-Paul GUILLOT 
sont heureux de vous amnoncer la 
naissence de MIREILLE, le 8 Juillet 
dernier. Notre ami MICARD est ainsi 
une fois de plus grand-père! 
=X=K=XSXISX=X= X=X=X= x-=Xi=K=X=X=X=X=X= 

Estas petataj korespondleteroj de 
tutmondaj geknaboj 10-L2 jaraĝaj por 
interŝanĝo de bildkartoj, fotoj kaj 
infanliteraturo por grupo da junaj 
novaj geesperentistoj, kiuj varme 
akceptis en RUSE francajn lernanti- 
nojn kaj ilia profesorino la 3l-an 
de marto 1964. Gratulojn al la ins- 
truanto, S~ano D. IVANOV, Vardar 3, 
RUSE (Bulgario), kaj al gelernantoj, 
kiuj post kelkmonata lernado tre 
bele kantis esperante kaj tutkore. 

Kazimierz 6. ZURAWSKI, Krzyweza n/ 
Sanem (pow. Przemysl) Pollando dezi- 
ras korespondi pri poŝtmarkoj kaj 
bildkartoj. 

———————————————————.]x 
00000000000000000000000000000008@0000 

Monsieur Marius CHABERT est décédé 
le 6 Juillet 1964, à La Tour sans — 
Venin à l'ôge de 82 ans, Nous prions 
sa famille d' accepter l' expression 
de nos sincères condoléances, 

COMITE FRANCAIS DES ORGAN 
NON GOUVERNEMENTAIES (O.N 

mae==mmmemrmrcercepcercmremcrcm moc = 

Extraits de l'exposé fait à la 
Journée de 1! O.N.U. 

par ki. ROUGETET Vice-prés. de U.F.E. 

= vakaj 

"L'Association que je représente, 
au sein des 0.N.G. est l'Union Fran- 
gaise pour l'Esperanto, dont le but 
est de faire connaître et propager 
la Langue Internationale Espéranto 
comme langue seconde. 

Il semble superflu de démontrer 
qu'une langue auxiliaire... est pour 
l'intercompréhension des peuples un 
outil d'une importance primordiale. 

..Le rôle des O.N.G. est de faire 
connaître à l'opinion ce qui se fait 
à l'UNESCO et à l'O.N.U, mais en re- 
tour, il est du devoir des O.N.G. de 
porter devant ces instances toutes 
suggestions et mĉme ĉventuellement 
toutes observations sur leur action. 

C'est dans ce sens que l'U.F.E. 
propose son aide à l'UNESCO, notam- 
ment dans l'action magnifique qu'el- 
le entreprend pour résoudre le grand 
et difficile problème de la FAIM 
dans le MONDE...(mais)nous pensons, 
que les résultats obtenus seraient 
décuplés si l' UNESCO ne butait pas 
constamment sur le mur des langues. 

...0r on estime que 40 millions de 
personnes meurent de faim chaque 
annĉe....Il faut donc aller vite.... 
Mais comment pourra-t-on faire com- 
prendre à ces masses qu’ on veut les 
aider? si des milliers de médecins, 
d'infirmières, d'ingénieurs,de tech- 
niciens de toutes sortes ne peuvent 
avoir de contacts directs à cause de 
la barrière des langues? 
sese. e«..JĴe fais donc le voeu queles 
organismes officiels découvrent tout 
l'appui et toute la force que procu- 
rerait la Langue Internationale aux 
efforts que font les peuples nantis 
pour élever le niveeu de vie de ceux 
qui ne le sont pas, efforts qui ne 
seront couronnés de succès que s'il 
y a possibilité de contacts directs 
entre tous les hommes", 
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DERNIERS ECHOS 

Le Lundi de Pentecôte, comme de 
coutume, était réservé à l'excursion 
des Congressistes vers GROSBOIS, les 
ROSES de VILIECRESNES et l' Aéroport 
d'ORDLY. 

Dès 7 heures du matin, deux auto- 
cars nous attendaient Place de la 
Concorde. Deux autocars: c' est dire 
que la moitié des Congressistes par- 
ticipa à ce déplacement. 

  

Peu de temps après l'heure fixée, 
ce qui a permis à une retardataire 
d'être quand même parmi nous, nous 
partions vers le premier but de cet- 
te journée, le Chäteau de GROSBOIS. 

Pendant que les occupants d'un des 
eutocar en faisaient la visite, les 
occupants du second visitaient les 
serres de VILLECRESNES, et ensuite 
vice-versa. 

L'intérêt de la visite de Gros- 
bois c'est qu'il s'agit 1à d'un chô- 
teau qui à constamment été habité et 
qui ne laisse pas aux touristes le 
sentiment de froideur que l' on res- 
sent dans certains lieux dont la vie 
est, pour ainsi dire, terminĉe. 

Les judicieuses et détaillées ex- 
plicetions données par li. VIGOUREUX 
sur la culture des roses à VILLECRES— 
NES ont intéressé au plus haut point 
tous nos amis, Les pertinentes ques— 
tions aui lui furent posées lui mon- 
trèrent le sérieux avec lequel il 
fut écouté de tous. 

L'horaire étant suivi cette fois, 
c'est à 11 heures précises que nous 
fûmes accueillis par la Municipalité 
de Villecresnes, représentée par son 
maire-adjoint, Monsieur GUIGNIER et 
deux conseillers municipaux, kM. GG. 
DUCHESNE ET VIGOUREUX. 

La salle de la Jeunesse, où nous 
nous trouvions réunis, avait é t é 
ornée par les fleurs et plantes que 
l' operation "Amitiĉ-Pleurs" avait 
apportées de différentes parties du 
monde, toutes envoyées par des es- 
pérantistes. Cette opération e s t 
réalisée en collaboration par M. 
DUCHESNE et notre ami J.Rousseau, et 
des applaudissements nourris o nt 
remercié M. QUELIN, jardinier muni- 
cipal, des soins avec lescuels il 
a réussi à faire pousser les graines 
reçues. 

Le vin blanc d'honneur offert par 
Villecresnes avait mis tout le monde 
en appétit pour apprecier le dĉjeŭ- 
ner servi à l'Auberge du BEL-AIR. Au 
dessert, notre Frésident, M. LLECH — 
WALTER remercia les Congressistes de 
leur imposante participation à cette 
excursion et félicita M. DUCHESNE, 
pour le généreux accueil qui nous a 
Été réservé. Celui-ci, de son côté, 
s'est réjoui que sa commune ait été 
choisie comme lieu pour cette mani— 
festation, et dit tout l'intérêt qu' 
il porte à notre action. Nous espé- 
rons qu'il ne s' agissait pas seule- 
ment de simples mots, et que bientôt 
l'Espérento aura sa place ŝ Ville- 
eresnes et qu'un cours pourra y avoir 
lieu! 

A ORLY, chaque autocar était ac- 
compagné par une blonde et charmante 
hôtesse qui, sur un circuit de 15 K. 
à travers les pistes et les diffé- 
rentes installations de l'aéroport, 
nous donnait tous les détails néces- 
saires pour en comprendre l'impor- 
tance et le fonctionnement. 

Après un "décrochage" de quelques 
participants, qui désiraient visiter 
plus en détail certains bâtiments, 
les autocars regagnaient Paris et la 
dislocation avait lieu place d'Ita- 
lie, à l'heure prévue, chacun empor- 
tant, nous l' espérons, un excellent 
souvenir de ce beau congrès. 
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S.B. V IX R ii BR ALT HR TE 

ETUDE & ENSEIGNEMENT 
Espéranto, cet inconnu... 

Bsperento-Menuel............s 
Esperanto, fil d' Ariane... 
Fundamento (p. de Albsult).... 
Linevo kaj Vivo.....(bindita). 
Lingvaj Respondoj (Zamenhof).. 
Ludoviko en Nederlando........ 
Ni parolu en Esperanto........ 
Plena Gramatiko (vol.1I). 

DICTIONNA IRES 

Leger = Albault (Fl+ EB)... os 
Waringhien (E + + rimes 
Lexique Léger.(E + F)....... 
Naŭlingva Leksikono (Bastien). 
Plena Vortaro de Esperanto.... 
Vocabulaire de poche (Bastien) 

HISTOIRE DU MOUVEMENT 

Le Docteur Espéranto.......... 
la Esperanto-liovado........ 
la Internacia LIngVo....sss.e»se 
Leteroj de Zamenhof (2 vol.).. 
Originala ARTIKOZA SN va 
Historio de la Lingvo ESDp?'.... 
Vivo de Zamenhof (FPrivat)..... 
Zamenhof (M.Boulton)........». 

LITTERATURE 

ngla Antologio... , sus La ses 
Akbar (Brouwer 
Aventuroj de Mserteno Drake.... 
BilQlibro pri Destoj],.....»...» 
Dana Antologio... 
Eroj (Nk Bonlton). iS ser siao 
Esperanta Antologio (Foemoj).. 
Febeloj de Andersen......-es»ee 
Pabiola....,.......(bWroŝubita). 
Ĝoja Podio (Schwartz)......-»e 
Héros existentislistes... 
Invito al Ĉielo....... hide 
Kiel akvo de l'rivero (bind. ji 
La MArvirilNetoj;, . «ss rs«sssses 
Malsata ŝtono (R. Tagore)..... 
Ila Naŭzo (Sartre/Bernard)..... 
Normendaj; Rakontoj,s.»t...ess. 

reseosessesceoscoeso 

ss.s.....s.e.evsc.s. 
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15,00 
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19,00 
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La Die komedio.....ev. uv 
Peer Gynt (Ibsen).... s.o. 
Reĝo Edipo, Antigono.. 
Le Revizoro (Gosoi),. OO 
Sonĝe sub Pomarbo (Baghy).... 
Taglibro de Anne Frank... 
Topeze - $ipego "Tenacity"... 
Tarterin de Taraskono...esesse 
Virineto en Bluos».... 
Vitralo (SJ. Framnecia)s........ 

RELIGION € PHILOSOPHIE 

Tio, kion mi kredas (Rostand) 
Maksimoj (La Rochefoucruld).. 
la Nova Testamento....«.sesscs 
la Sankta Biblio.s.s..» (KI 
La Vivo de N.S.Jesuo (Dickens 

GEOG RAPHIE et VOYAGES 

Aŭstralio lando k. popolo...» 
De Perizo al Lazura kisrbordo. 
Ekspedicio Kon-liki,s...sevivs 
Kanako el Kananam... 
La bela subtera Mondo.....i.. 
Nepalo malfermas la pordon... 
Pariza gvidlibro ilustrita... 
pSipeatro rakontasissss«.se«sec 
Tempesto super Akonkagvo..... 

ARTS SCIENCES TECHNICUES 

Atakoj kontraŭ ĝardenplantoj. 
Amuzo per Scienco....».. 
Retoriko.............(Lepenna 
Sekretoj de la kiarestaĵoj.... 
Vivo de la Plantoj... .......e 

DISQUES 

Cours complet = disques plus 
iuliyreta.ssxs 

Frais d'expédition et de 
20% jusqu 10 P. 
et 10% au-dessus. 
à adresser avec 
34, rue de Chabrol — 

C.C.P.PARIS 855-35 

‘Len ordres 

oste: 
5x jusqu'à 20F. 
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Peris (10ème) 
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